ECONA Buskerud
Til årsmøtet 13.3.2020

Styre og revisor 2019
Econa Buskerud sitt styre valgt i årsmøtet 15. Mars 2019
Leder:
Linn Kristin Jokerud Nymark
Styremedlemmer:
Anne-Sophie Redisch
Lill Nyseter Kortgaard
Amrit Paul Singh
Betül Andersen
Thomas Gabrielsen
Morten Åhlander
Sefakor Agbesi (Trakk seg i løpet av styreperioden)
Revisor:

Christine Engebretsen

Følgende styremedlemmer er på valg i 2020:
Linn Kristin Jokerud Nymark
Anne-Sophie Redisch
Lill Nyseter Kortgaard
Sefakor Agbesi
Christine Engebretsen

Innstilling fra valgkomiteen 2020
Leder:
Styremedlemmer:

Linn Kristin Jokerud Nymark for (Gjenvalg for ett år)
Anne-Sophie Redisch (Gjenvalg for 2 år)
Nora Seljehammer (Ny for 2 år)
Terje Kvam (Ny for 2 år)
Amrit Paul Singh (Ikke på valg)
Betül Andersen (Ikke på valg)
Morten Åhlander (Ikke på valg)
Thomas Gabrielsen (Ikke på valg)

Revisor:

Christine Engebretsen for ett år (Gjenvalg for et år)

For valgkomiteen
Anne Ombye, Trond I. Østgaard, Kenneth Strømmen og Anders Stedding Kristiansen

Presentasjon av nye styremedlemmer:
Nora Seljehammer:
Utdannet ved Norges Handelshøyskole, og har sin hovedprofil innen økonomisk styring. Hun har mer
enn 5 års operativ erfaring fra offentlig sektor innen statlig økonomi- og virksomhetsstyring. For tiden
jobber hun som Manager i Deloitte mot offentlige virksomheter med prosessforbedring av
økonomiprosesser. Hun har også erfaring med å arrangere faglige og sosiale arrangementer for sine
kollegaer.
Nora vil bruke sin erfaring og kompetanse i styret i Econa Buskerud.
Terje Kvam:
Siviløkonom BI fra 1973, gift i 49 år med 4 barn. Har 27 år som linjeleder innen F&A i oljeindustrien og
nær 20 år innen telekommunikasjonsbransjen som forretningsutvikler/fagekspert og prosess ansvarlig
innenfor ERP prosessimplementering. Fikk jobben som regnskapssjef i Saga Petroleum som
nyutdannet siviløkonom.
Etter 27 år i oljebransjen, med ledende roller i alle faser av et oljeselskaps utvikling, og etter å ha
deltatt i norsk oljeindustris utvikling, var tiden inne til å skifte bransje.
Da jeg i desember 1999 ble kontaktet av NetCom som ønsket en person som kunne ivareta ERP(IFS)
implementeringsansvaret, var det en lett beslutning å ta. 27 år som linjeleder var nok, nå ville jeg
prøve meg som forretningsutvikler innen ERP. Da NetCom ble kjøpt opp av Telia sommeren 2000 fikk
jeg ansvaret som fagansvarlig for Innkjøpsområdet i Norge i tillegg til ERP prosess eierskapet.
Jeg opplevde gjennom 20 år å delta i telekom-bransjens spede begynnelse i Norge, gjennom en
utrolig givende og interessant vekstperiode og frem til Telia var Nordens største telekom konsern.
Fra høsten 2019 driver jeg mitt eget enkeltmannsforetak med ERP prosess implementering og Supply
chain finance som spesialfelt.
Min motivasjon overfor Econa er å bidra med min erfaring til støtte overfor styret i Econa og til
Econa´s vekst og profesjonelle utvikling.

